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Uriach creix en el camp de la nutrició amb la 
compra de la italiana Laborest  

Dimecres, 21-10-2015 

El grup farmacèutic Uriach, propietari del fabricant de principis actius Uquima 
de Sant Fost, ha tancat l’adquisició de l’empresa italiana Laborest, una de les 
líders en aquell país en el mercat de complements alimentaris.  

 

La firma adquirida té una facturació de prop de 25 milions d’euros i 180 
treballadors. La companyia assenyala que l’adquisició és rellevant pel salt en 
facturació, però sobretot perquè li permet incloure nous productes a la seva 
cartera i créixer en el mercat internacional. De fet, espera que la incorporació 
d’aquesta empresa permetrà un creixement notable en la presència dels seus 
productes al mercat italià i també la introducció dels compostos de la firma 
italiana a l’Estat. Actualment, un 40% dels 120 milions d’euros de facturació 
d’Uriach provenen dels mercats exteriors. 

 

Sergi Mingote és escollit vocal de la Federació de 
Municipis de Catalunya  

L'alcalde de Parets forma part de l'entitat municipalista juntament amb una 
trentena d'alcaldes d'arreu de Catalunya 

Divendres, 23.10.2015.  

L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha estat escollit aquest divendres nou 
membre del comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 
juntament amb una trentena d’alcaldes més d'arreu de Catalunya. L'elecció s'ha 
fet en la 26a assemblea general de l'entitat, presidida en aquesta ocasió per 
l'alcalde de Mollet, Josep Monràs.   

 



 

 
 

Mingote ha estat escollit com a vocal de l’entitat municipalista durant la 26a 
assemblea general de la FMC celebrada aquest divendres al Saló del Tinell de 
Barcelona, una assemblea que ha estat presidida per l'alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, i a la qual han assistit uns 200 càrrecs electes de tot Catalunya. 
 
En l'assemblea s’han renovat els òrgans de govern –comitè executiu i consell 
nacional– de la FMC una vegada constituïts els ajuntaments associats a l'entitat 
després de les eleccions municipals del maig. 
 
Sergi Mingote ha expressat que “la FMC és un bon instrument per continuar 
construint Catalunya des del món local”, i ha afegit que “per a Parets és 
important formar-ne part des dels òrgans de govern”. 
 
A més de la renovació dels seus integrants, la FMC –que continuarà presidida 
per l’alcalde de Pineda de Mar Xavier Amor– ha aprovat la Memòria d'activitats 
i de gestió de l’any 2015; els comptes anuals de l’exercici 2014; la constitució 
d’una comissió per elaborar una proposta de modificació dels estatuts de 
l’entitat i un acord per començar a debatre sobre la unitat del municipalisme 
català.  

 

Valeo proposa mantenir la producció fins al 
setembre del 2016 i reindustrialitzar la planta de 

Martorelles  

La reunió de divendres entre la direcció i el comitè d'empresa va servir per 
acostar posicions en la negociació 

Diumenge, 25.10.2015  

La direcció de Valeo i el comitè d’empresa s’estan trobant aquests dies en un 
seguit de reunions de negociació per mirar de trobar una sortida industrial, 
laboral i social al conflicte de manera pactada. En la reunió de negociació de 



divendres es van acostar posicions, i la direcció de l'empresa va manifestar la 
seva voluntat de reindustrialitzar la planta de Martorelles.  

 

 
 

 

Malgrat que la decisió de la companyia de tancar la planta de Martorelles és 
ferma, la direcció de la firma francesa s’ha avingut a negociar amb els 
representants dels treballadors les condicions en què s’hauria d’aplicar 
l’expedient de regulació d’ocupació. En aquest sentit, la direcció va manifestar 
divendres la seva voluntat de no prendre mesures forçoses i d’arribar a un 
acord amb els representants dels treballadors. 
 
L’empresa va comunicar en la darrera reunió de negociació que havia decidit 
ampliar la continuïtat de l’activitat productiva a Martorelles fins al 30 de 
setembre del 2016, i facilitar d’aquesta manera el procés de reindustralització 
de la planta. Per això, va afirmar, ha contractat els serveis d’una empresa de 
recol·locació que a partir de dimarts s’incorporarà a les reunions entre la 
direcció i el comitè per explicar aquest procés. 
 
Valeo també va plantejar al comitè d’empresa la possibilitat de fer 
prejubilacions de treballadors de més de 56 anys, amb un complement de la 
prestació fins al 85% del salari, i no va descartar compensacions en els casos 
de trasllat. A més, va garantir el pagament de les indemnitzacions pactades 
encara que hi hagi una empresa que porti activitat a la planta de Martorelles. 
 
CCOO va valorar positivament els avenços assolits en la trobada de divendres, 
tot i que les reunions de negociació entre la direcció i el comitè continuaran 
aquest dimarts.  

 

 

 



Grifols trasllada a Irlanda el seu centre principal  
d’operacions  

La companyia de medicaments biològics afirma que el trasllat no afectarà la 
planta de Parets 

Dilluns, 26.10.2015.  

Grifols, d’acord amb la seva estratègia de creixement i internacionalització de 
les seves activitats, ha decidit traslladar la seva seu central a Dublín, Irlanda, 
un trasllat en el qual ha invertit 90 milions d’euros per adequar unes noves 
instal·lacions.  

 

 
 

 

El nou centre d’operacions de Grifols, situat al parc empresarial Grange Castle 
de Dublín, centralitzarà la presa de decisions sobre política comercial, recerca i 
desenvolupament i gestionarà la cadena de subministrament de la divisió de la 
companyia especialitzada en tractaments amb proteïnes plasmàtiques per 67 
països. 
 
A més, el nou espai, de 22.000 metres quadrats, també acollirà activitats 
operatives, com l'emmagatzematge de plasma, de producte intermedi i de 
producte acabat; l'etiquetatge, l’empaquetat i el condicionament final de 
producte; així com els tràmits administratius i les validacions finals relacionades 
amb el subministrament de plasma, entre d'altres. 
 
Grifols ha explicat que el trasllat de la seva seu central a Irlanda no afectarà el 
centre de producció de Parets, un dels centres industrials més importants de la 
companyia, i ha justificat el canvi per “la interessant situació geoestratègica 
d’aquest país en relació amb els Estats Units”. 
 
L'entrada en funcionament del centre, que va ser inaugurat dijous pel ministre 
de Treball d'Irlanda, Richard Bruton, està prevista per al primer semestre del 
2016, i, un cop operatiu, segons la mateixa companyia, generarà 
aproximadament 140 llocs de treball.   


